COST Veiklos CA17133 Circular City Gamta paremtų sprendimų diegimas kuriant cikle
besisukančių resursų miestus (angl.Implementing nature based solutions for creating a resourceful
circular city)
2019 m. vasario 13-15 d renginio ataskaita

1. Pristatyta (Dr Guenter Langergraber) COST CA 17133 veikla ir jos tikslai, darbo grupių
planuojami vykdyti tyrimai ir laukiamas rezultatas. Bendras tikslas yra sujungti skirtingų
sričių mokslininkus bendroms veikloms siekiant susisteminti atsirandančius resursus miesto
biosferoje, surasti būdus juos panaudoti ir parinkti tinkamas komunikavimo priemones
kiekvienai iš tikslinių grupių: politikos formuotojams ir įgyvendintojams, vartotojams, verslui
irk t. Tikslas aprašant esamą situaciją parengti apžvalginį straipsnį (planuojama pateikimo
data 2019 metų gegužės mėn. 31 d. ), preliminarus žurnalas Blue Green Systems, kurio
specialus numeris bus Towards Circular cities. Svarstyti klausimai, kaip geriausiai užtikrinti
bendradarbiavimą tarp Darbo grupių ir atskirų mokslininkų grupių.
2. Dr Guenter Langergraber pristatė BOKU universitetą ir jo vykdomas veiklas
3. Dr Guenter Langergraber pristatė UniNEtZ (www.uninetez.at). Tai Austrijos universitetų
tinklas spr3sti bendras problemas 5gyvendinant SDG tikslus. BOKU vadovauja penkioms
darbo grupėms
4. Pristatytos Vienos mieste vykdomos veiklos, siekiant užtikrinti miesto politiką ir rezultatus
žiedinės ekonomikos srityje. Atliekami tyrimai matuojant miesto centre esančias karščio
zonas. Parengtas Vienos strateginis planas kaip pritaikyti infrastruktūrą spręsti klimato kaitos
iššūkius. Rengiami patarimai viešbučiams kaip daugiau perdirbti panaudotų resursų,
išsaugoti/sumažinti CO2 kiekį.
5. Pristatyti stendiniai pranešimai veiklos atstovų anksčiau vykdytų projektų susijusių su COST
Veiklos CA17133 Circular City atliekamais tyrimais, aptartos bendradarbiavimo galimybės.
6. Tolimesni darbai vyko Darbo grupėse.
.
2-ojo Valdymo komiteto susirinkimas
2019 Vasario 14 , vykusio Lecture hall HS XX, BOKU Universitetas Viena,
Ataskaita
Posėdyje galėjo dalyvauti visi dalyviai, bet balsavimo teisę turėjo tik valdymo komiteto nariai ar juos
pakeičiantys atstovai. Lietuvą atstovavo KTU ir VDU atstovai.
1. Atidarymas ir veiklos vadovo sveikinimo žodis
2. Kvorumo užtikrinimas (turi dalyvauti ne mažiau kaip du trečdaliai dalyvaujančių COST šalių,
posėdyje turi dalyvauti ne mažiau kaip 26 šalys, ši sąlyga buvo užtikrinta todėl posėdis įvyko. )
3. Darbotvarkės aptarimas ir patvirtinimas.
4. COST naujienos pristatytos COST atstovo (Carmencita Malimban, atsakinga už CA7133
finansinę veiklą). Pristatytas poreikis COST veiklos rezultatų viešinimui, pozicija Horizon
programoje, bendradarbiavimas su Marie Curie veikla. Protokoluose turi atsispindėti pagrindinė
informacija: WG, STSM, ITC ir kiti. Viso dalyvauja 38 šalys. Galimybė COST akademijoje įgyti

reikiamų žinių priklausomai nuo užimamos pozicijos tiek bendraujant asmeniškai su COST atstovais
tiek studijuojant internete patalpintą medžiagą.
5. Ataskaita apie atliktas veiklas (Dr Guenter Langergraber)
 BOKU universitetas su COST pasirašė finansavimo grantą su COST ir paskyrė atsakingus
asmenis;
 Paskirti WG grupių lyderius vaduojantys asmenys, už kuriuos balsavo visos šalys;
 Sudarytas STSM komitetas;
 Sudaryta Komunikavimo komanda.
 Core Team atsakomybė (balsavimas)
 Core Team veikla
 Valdymo komitetas (MC)
6.Pristatytos likusios veiklos pirmajam finansavimo periodui GP1 (1 Nov 2018 - 30 Apr 2019)
Kitas Core team ir WG5 susitikimas Liublijanoje, 2019 Kovo 28-29
7. STSM & ITCCG komitetų ataskaita
a. Veiklos
b. Vertinimo kriterijai STSMs ir ITCCG veiklų atrinkimui (balsavimas)
8. Mokslinio komunikavimo grupės sudarymas ir veiklų planavimas bei aptarimas
9. Veiklų planavimas antrajam periodui GP2 (1 gegužės 2019 - 30 balandžio 2020)
10. Kiti klausimai

Visose numatytose veiklose dalyvauta.
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